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Par grozījumiem akciju sabiedrībai „SIMONE” izsniegtās
licences Nr.E23059/1 siltumenerģijas pārvadei un sadalei
nosacījumos
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2020.gada
15.jūnijā saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Alūksnes enerģija”,
vienotais reģistrācijas numurs: 43203003117, juridiskā adrese: Parka iela 2C, Alūksne,
Alūksnes novads, LV-4301 (turpmāk – SIA „Alūksnes enerģija”), iesniegumu ar lūgumu veikt
grozījumus licences Nr.E23059/1 siltumenerģijas pārvadei un sadalei nosacījumos un lēmuma
pieņemšanai nepieciešamos dokumentus un informāciju (2020.gada 15.jūnija iesniegums).
Regulators konstatē un secina
1. Regulators 2018.gada 6.septembrī atkārtoti izsniedza akciju sabiedrībai „SIMONE”,
vienotais reģistrācijas numurs: 43203003117, licenci Nr.E23059/1 siltumenerģijas pārvadei
un sadalei uz laiku no 2017.gada 14.oktobra līdz 2037.gada 13.oktobrim ar licences darbības
zonu – Alūksne Alūksnes novadā; Mālupe Mālupes pagastā, Alūksnes novadā, un Jaunlaicene
Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā (turpmāk – licence Nr.E23059/1).
2. Saskaņā ar Uzņēmumu reģistra 2020.gada 20.maija lēmumu Nr.18-10/51130 tika
reģistrēta reorganizācija – pārveidošana, pārveidojot komercsabiedrību akciju sabiedrība
„SIMONE”, vienotais reģistrācijas numurs 43203003117, par SIA „Alūksnes enerģija”,
vienotais reģistrācijas numurs 43203003117.
3. SIA „Alūksnes enerģija” lūdz veikt grozījumus licencē Nr.E23059/1 saistībā ar
notikušo reorganizāciju – pārveidošanu, komercsabiedrības nosaukuma (firmas) un veida
maiņu.
4. SIA „Alūksnes enerģija” ir iesniegusi Regulatoram pamatotu ierosinājumu grozīt
licences Nr.E23059/1 nosacījumus.
5. Regulators ir saņēmis visus Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos
Nr.664 ,,Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi” noteiktos dokumentus licences
Nr.E23059/1 nosacījumu grozīšanai.
1

6. SIA „Alūksnes enerģija” pilnvarotais pārstāvis tika uzaicināts attālināti piedalīties
Regulatora padomes sēdē, bet nepiedalījās.
Pamatojoties uz likuma ,,Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta pirmās
daļas 4.punktu un otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 18.panta otrās daļas 3.punktu un ceturto daļu,
25.panta pirmo daļu, Enerģētikas likuma 7.panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma
55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta
2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr.1227 ,,Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko
pakalpojumu veidiem” 3.2.apakšpunktu

padome nolemj:
1. izdarīt licencē Nr.E23059/1 grozījumus, izsakot licences nosacījumus jaunā
redakcijā (pielikumā);
2. izsniegt SIA „Alūksnes enerģija” licenci Nr.E23059/2 siltumenerģijas pārvadei un
sadalei ar tajā izdarītajiem grozījumiem;
3. lēmuma 1.punktā noteiktie grozījumi stājas spēkā 2020.gada 10.jūlijā.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.
Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā
no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto
administratīvo aktu.
Priekšsēdētājs

R. Irklis
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